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Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 600 x 560 x 550

GU7

* Soovitatav soklis integreeritava ahju all

Sissetöödelda ventilatsioonirest.

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 450 x 564 x 550

GU8

GU8SM

* Soovitatav soklis integreeritava ahju all

Moodustada ventilatsioonirest.

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 593 x 560 x 550

GU9

* Soovitatav soklis integreeritava ahju all

Sissetöödelda ventilatsioonirest.

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 570 x 560 x 550

GU10

* Soovitatav soklis integreeritava ahju all

Sissetöödelda ventilatsioonirest.

Integreeritav kodutehnika Ahjud

On ettenähtud   

sisseehitamisele kappide sisse: 

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 
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Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 590 x 560 x 550

PN5C59208

PN5C59228

PN6C59M36208

PN6C59M36228

PN6C59M45208

PN6C59M45228

* Soovitatav soklis integreeritava ahju all 

Sissetöödelda ventilatsioonirest.

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 580 x 560 x 550

PN5C58208

PN5C58228

PN6C58M36208

PN6C58M36228

PN6C58M45208

PN6C58M45228

* Soovitatav soklis integreeritava ahju all 

Sissetöödelda ventilatsioonirest.

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 450 x 560 x 550

PN6C58M45208

PN6C58M45228

PN6C59M45208

PN6C59M45228

*Raami väljaaste * Soovitatav soklis integreeritava ahju all 
 üleval ja all (5mm) Sissetöödelda ventilatsioonirest.

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 360 x 560 x 550

PN6C58M36208

PN6C58M36228

PN6C59M36208

PN6C59M36228

*Raami väljaaste * Soovitatav soklis integreeritava ahju all 
 üleval ja all (5mm) Sissetöödelda ventilatsioonirest.

On ettenähtud sisseehitamisele 

kappide sisse: 

Integreeritav kodutehnika Ahjud

On ettenähtud sisseehitamisele 

kappide sisse: 

On ettenähtud sisseehitamisele 

kappide sisse: 

On ettenähtud sisseehitamisele 

kappide sisse: 
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Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 820 x 450 x 500

GU1345

Uste mõõt koos ABS servadega

KxLxP(mm): 714 x 447 x 16*mm

* Oleneb valitud materjali paksusest

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 820 x 600 x 555

GU1360

Uste mõõt koos ABS servadega

KxLxP(mm): 714 x 597 x 16*mm

* Oleneb valitud materjali paksusest

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

Integreeritav kodutehnika Nõudepesumasinad 
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Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 1780 x 560 x 550

PN7L178208

PN8L178228

PN9L178228

PN9NLL178228

* Soovitatav soklis integreeritava ahju all 
Sissetöödelda ventilatsioonirest.

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 1780 x 560 x 550

PN10L178208

PN11L178228

PN12L178228

PN12NLL178228

* Soovitatav soklis integreeritava ahju all 
Sissetöödelda ventilatsioonirest.

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 1780 x 560 x 550

PN13L178208

PN14L178228

PN15L178228

PN15NLL178228

* Soovitatav soklis integreeritava ahju all 
Sissetöödelda ventilatsioonirest.

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

Külmkapp Integreeritav kodutehnika
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Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 1780 x 560 x 550

PN16L178208

PN17L178228

PN18L178228

PN18NLL178228

* Soovitatav soklis integreeritava ahju all 
Sissetöödelda ventilatsioonirest.

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 1850 x 560 x 560

PN7L185208

PN8L185228

PN9L185228

PN9NLL185228

* Soovitatav soklis integreeritava ahju all 
Sissetöödelda ventilatsioonirest.

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

Integreeritav kodutehnika Külmkapp 
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Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 135 x 498 x 280

PK215068

PK215088

Kaugus pliidi pinnast kuni kubuni:

Elektripliidi pinnale > 430mm

Gaasipliidi pinnale > 650mm 
Minimaalse mõõdu vt juhendis pliidi pinna kohta.

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 135 x 598 x 280

PK216068

PK216088

PK226068

PK226088

Kaugus pliidi pinnast kuni kubuni:

Elektripliidi pinnale > 430mm

Gaasipliidi pinnale > 650mm 
Minimaalse mõõdu vt juhendis pliidi pinna kohta.

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 395 x 598 x 270

PK316068

PK316088

PK326068

PK326088

Kaugus pliidi pinnast kuni kubuni:

Elektripliidi pinnale > 430mm

Gaasipliidi pinnale > 650mm 
Minimaalse mõõdu vt juhendis pliidi pinna kohta.

Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 181/213/245/277/309 x 496 x 261

PK346072

PK346092

PK356072

PK356092

Riiul reguleeritava kõrgusega, mm

Freesingu mõõt, mm 181/213/245/277/309mm

Kaugus pliidi pinnast kuni kubuni:

Elektripliidi pinnale > 430mm

Gaasipliidi pinnale > 650mm 
Minimaalse mõõdu vt juhendis pliidi pinna kohta.

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

Integreeritav kodutehnika Õhupuhastid 
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Sisseehitamise mõõdud KxLxS (mm): 181/213/245/277/309 x 696 x 261

PK368072

PK368092

PK378072

PK378092

Riiul reguleeritava kõrgusega, mm

Freesingu mõõt, mm 181/213/245/277/309mm

Kaugus pliidi pinnast kuni kubuni:

Elektripliidi pinnale > 430mm

Gaasipliidi pinnale > 650mm 
Minimaalse mõõdu vt juhendis pliidi pinna kohta.

On ettenähtud sisseehitamisele 

kapi sisse: 

Integreeritav kodutehnika Õhupuhastid 
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Hingede jaotus

PUSH OPEN lahendus

Vajutamisel avanev Push Open süsteem

(Artikkel: 17-10299924) + Puurauk Läbimõõt: 10mm; Sügavus 76mm.

Push Open süsteemi paigaldamisel on tarvis lahti keerata IMPRO 3D hinge pidurit.

"0" asendis on pidur lahti.

Juhul, kui kasutate Push Open adapterit (Art: 17-10299921), siis lisaks on tarvis hankida kruve Kruvid (3,5x15mm) (Art: 30-103515-27)

Hingede hulk oleneb uste mõõdust ja kaalust.

Uste Kõrgus (mm); Kaal (kg); Hingede hulk (tk)

900mm 4-6kg 2 tk

1300mm 7-11kg 3 tk

1800mm 12-16kg 4 tk

2200mm 12-16kg 5 tk

Uksehinged Hingede jaotus, asetus ja kogus ustes

.+45^ Otsehing

Pool-pealekäiv hingPealekäiv hing Sisseminev hing

Nurgakapile 165^         
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Hingede asetus

Hing IMPRO 3D

Köögikappidele kasutatakse IMPRO 3D hingesid*

Kappide, millele on ettenähtud kaks hinge  

(nt universaalsete põrandakappide) 

"GU12551", komplektis on üks hing koos sisseehitatud

piduriga, teine on sisseehitatud pidurita.

* Erand: kõrged kapid külmkappidele

Hinge sisse sisseehitatud piduri tugevust

on võimalik reguleerida alates 0 kuni 5. 

"0" asendis on pidur lahti.

TÄHTIS TEADA: Pidurdamise jõudu tuleb

reguleerida alates 0 kuni 5, MITTE ÜLEKEERATA! 

Click kinnitusmehhanism.

Tööiga minimaalselt 150,000

 avamis- ja sulgemistsüklid.

Kappide, millel on Neolift mehhanism ja gaasitõstuk, komplektis olevad mõlemad hinged ei sisalda
sisseehitatud pidurdamismehhanismi.

Fassaadid 

universaalsetele 

põrandakappidele

Uksehinged Hingede asetus ja kogus ustes

Fassaadid 

valamukappidele 

Ülespoole avanevad fassaadid
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Käepidemete asetus

Käepidemeteta Horisontaalne    Vertikaalne  Tsentreeritud  Peidetud käepide*

 puuraukudele

"S" - peidetud käepide

Peidetud käepide on ettenähtud ainult riputatavatele kappidele (PK).

Käepidemete asetus ja käepidemete puuraukude kaugused servadest melamiinplaadi ja akrüüli fassaadidele.

Käepidemete asetus ja käepidemete puuraukude kaugused servadest PVC fassaadidele.

Sahtlitel käepidemete asetus ainult tsentreeritult.

Erandjuhtum kehtib ainult kappidele, mis on ettenähtud väljatõmmatavatele korvidele kuna 
muutub käepideme kaugus ülemisest servast.

Käepidemed Käepidemete asetus

             Sahtlid

            Sahtlid

*Erandjuhtum

-60-



Freesingu 1 grupp

Freesingu 2 grupp

PVC fassaadid Freesingud

F007, F008, F009, F011, F014, F015

F001, F002, F003, F004, F005, F006, F016, 

F017, F018, F019, F020, F021, F022, F023, 

F024, F026, F027, F028, F029, F030                               

Fassaadide freesingute grupid Freesingu moodus
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Põrandakapid

Riputatavad kapid

Kõrged põrandakapid

K - kapi korpuse kõrgus

L - kapi korpuse laius
S - kapi korpuse sügavus

Kapid Mõõdud
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K - kapi korpuse kõrgus

L - kapi korpuse laius

Köögikappide asetuse planeerimine (kõrguses) Variant 920mm (K)
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K - kapi korpuse kõrgus

L - kapi korpuse laius

Köögikappide asetuse planeerimine (kõrguses) Variant 720mm (K)
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Köögikappide asetuse planeerimine (kõrguses) Variant 2080mm (K)
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Köögikappide asetuse planeerimine (kõrguses) Variant 2280mm (K)
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Põranda nurgakappide mõõtude planeerimine

Planeering on kehtiv

järgmistele nurgakappidele:

GS17551

GS18051

GS18551

GS275

GS280

GS285

GS2E75

GS2E80

GS2E85

GS2P75

GS2P80

GS2P85

Planeering on kehtiv

järgmistele nurgakappidele:

GS39051

GS39551

GS310051

GS990

GS995

GS9100

L - kapi korpuse laius

S - kapi korpuse sügavus
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Põranda nurgakappide mõõtude planeerimine

Planeering on kehtiv

järgmistele nurgakappidele:

GS17536

GS18036

GS18536

Planeering on kehtiv

järgmistele nurgakappidele:

GS17536

GS18036

GS18536

L - kapi korpuse laius

S - kapi korpuse sügavus

Nurgakappidel erinevate 

külgservade mõõtudega (üks serv 

510mm ning teine serv 360mm) 

hingesid tuleb alati sissetöödelda 

kitsama serva külge.

Nurgakappidel erinevate 

külgservade mõõtudega (üks serv 

510mm ning teine serv 360mm) 

hingesid tuleb alati sissetöödelda 

kitsama serva külge.
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Põranda nurgakappide mõõtude planeerimine

Planeering on kehtiv

järgmistele nurgakappidele:

GS39036

GS39536

GS310036

Planeering on kehtiv

järgmistele nurgakappidele:

GS39036

GS39536

GS310036

L - kapi korpuse laius

S - kapi korpuse sügavus
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Põranda nurgakappide mõõtude planeerimine

Planeering on kehtiv

järgmistele nurgakappidele:

GS8E80

GS8E85

GS8E90

GS8E95

GS8P90

GS8P95

GS7NK

GS7NL

GS7DKK

GS7DKL

Planeering on kehtiv

järgmistele nurgakappidele:

GS8E80

GS8E85

GS8E90

GS8E95

GS8P90

GS8P95

GS7NK

GS7NL

GS7DKK

GS7DKL

L - kapi korpuse laius

S - kapi korpuse sügavus
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Põranda nurgakappide mõõtude planeerimine

Planeering on kehtiv

järgmistele nurgakappidele:

GS475

GS480

GS485

GS575

GS580

GS585

GS5P75

GS5P80

GS5P85

GS675

GS680

GS685

Planeering on kehtiv

järgmistele nurgakappidele:

GS8E80 GS7NK

GS8E85 GS7NL

GS8E90 GS7DKK

GS8E95 GS7DKL

GS8P90

GS8P95

Planeering on kehtiv

järgmistele nurgakappidele:

GS39051

GS39551

GS310051

GS990

GS995

GS9100

P - kapi korpuse laius

D - kapi korpuse sügavus
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1. Lisapaneeli komplekti kuulub šabloon (A4 leht), millele on märgitud kinnituskohad.

2. Šabloon tuleb panna kapi küljeservale (nurgale), ära märkida kinnituskohad ülemisele ja alumisele nurgale.

3. Üks kinnitusklambri KEKU osa kinnitatakse kapi korpuse külge ning teine osa lisapaneeli külge.

4. Lisapaneel ja kapi küljeserv omavahel ühendatakse kuni on kuulda klõpsatust, mis tähendab seda,
et ühendamine on toimunud õigesti.

           Kapi kõrgus K = 920mm Kapi kõrgus K = 720mm
            Vajalik ruum kõrguses + 250mm             Vajalik ruum kõrguses + 210mm

Aventos HF Vajalik ruum

Lisapaneel Paneelide kinnitussüsteem KEKU
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